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 عبدالرزاق
 

 Laws of thermochemistryقوانٌن الكٌمٌاء الحرارٌة :

بدأ الحفاظ على الطاقة (القانون األول فً الدٌنامٌكا الحرارٌة)وٌعتمد تعتمد حسابات حرارات التفاعل المبٌنة سابقاً على م

 قانونان من القوانٌن الهامة للكٌمٌاء الحرارٌة على هذا المبدأ:

  : والبالسفوازٌه القانون  -1

تساوي  لٌةتبٌن أن " كمٌة الحرارة الالزمة لتحلل مركب إلى عناصره األو والبالسفوازٌه البناء على مالحظات  1871سنة

 ً حرارة تكوٌنه  نفس الحرارة المنبعثة عند تكوٌن هذا المركب من عناصره" وهذا معناه أن حرارة تحلل مركب تساوي عددٌا

 على قٌمتها العددٌة. وأٌضاً ٌمكن كتابة المعادلة الكٌمٌائٌة بالعكس مع مخالفة إشارة الحرارة واإلبقاء ولكن بإشارة مخالفة.

 : Hessʼs law of constant heat summationالحراري الثابتقانون هٌس للجمع  -2

خطوات.  ٌنص على أن التغٌر فً األنثالبً للتفاعل الكٌمٌائً ٌكون كمٌة ثابتة سواء تم التفاعل فً خطوة واحدة أو فً عدة

وت طرح وأٌضاً تض رب  جمعوكنتٌجة هامة لقانون هٌس فإن المعادالت الكٌمٌائٌة الحرارٌة ٌمكن استخدامها كمعادالت جبرٌة ت  

 مكن حساب انثالبً التفاعل الذي ٌصعب تعٌٌنه عملٌاً. وبذلك فإنهً وتق سم.

 : Kirchhoffʼs equationsمع درجة الحرارة: معادالت كٌرشوف:H∆ , ∆  Eتغٌر

 هذه المعادالت تعطً تغٌر حرارات التفاعل مع درجة الحرارة.

 ان اعل حٌثهً حرارة التف∆Eاوال: عند ثبوت الحجم ,

 E= E2 – E1 ∆ :بتفاضل هذه المعادلة بالنسبة لدرجة الحرارة نحصل على 

d ∆E/d T = dE2/ dT – dE1 /d T 

 Cv=dE /d T عند ثبوت الحجم ولكن

d ∆E/d T = (Cv) 2 – (Cv) 1= ∆Cv 

 االولى كٌرشوف وهذه معادلة

 هً حرارة التفاعل حٌث أن∆Hثانٌاً: عند ثبوت الضغط :

∆H=H2-H1 

d∆H / dT= dH2 / dT -dH1/ dT 

            CP= dH / dT ولكن عند ثبوت الضغط

 

d∆H / dT= CP(2)- CP(1) =∆ CP 

 كٌرشوف الثانٌة. وهذه هً معادلة 

 وباستخدام هذه المعادالت , ٌمكن تعٌٌن الطرٌقة التً بها تتغٌر حرارة التفاعل مع درجة الحرارة.
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 الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌةاالنتروبً والقانون الفصل الخامس: 

 : Spontaneous Processesالعملٌات التلقائٌة 

 عند ظروف معنٌة(دون تأثٌر من أي عامل نفسها تلقاء من تحدث أن ٌمكن الكٌمٌائٌة(التً أو بأنها العملٌة)الفٌزٌائٌة تعرف

ً  ٌحدثال ذلك عكس ,ولكن بارد جسم الى حار جسم من الحرارة انتقال• التلقائٌة.  للعملٌات خارجً)أمثلة  أبداً. تلقائٌا

 تلقائٌاً. المرتفعة المواقع الى تصعد أن ٌمكنال  ولكنها المنخفضة الى المرتفعة المواقع من جساماال تتدحرج•  

ً  القهوة فً السكر ذوبان•    االبتدائً. شكله فً تلقائٌا ٌتجمعال  المذاب السكر ولكن تلقائٌا

 المنخفض.  الجهد الى العالً الجهد من الكهربً التٌار مرور•  

ً  الغاز ٌتمدد كذلك المنخفض الضغط الى العالً الضغط من الغازات تتمدد•  والعملٌة,  الهواء من المفرغ اآلناء فً تلقائٌا

 تلقائٌاً. تحدثال  العملٌة لهذه العكسٌة

 


